PRIO-LØP/KLUBBMESTERSKAP 10. SEPTEMBER
Av Marit Johnsen

I år fikk jeg gleden av å være løypelegger på PRIO- løpet. Noe som er litt ekstra utfordrende for løypa
skal jo tilpasses alle som normalt både springer 3, 4 og 6 km på Saltenkarusellen. Arild hadde satt
opp Ospenesfjellet som løpsområde. Et område som er ganske kupert, men stedvis har lite
vegetasjon. Noe som i denne sammenheng kunne være både en utfordring og en fordel, for meg som
løypelegger. En fordel ved at ferske løperne kan dra nytte av å se andre slik at de lettere finner fram
selv om løypa kanskje er litt vanskeligere enn de er vant til, men samtidig en ulempe for de som
prøver å løpe fra, fordi de blir så synlig for de som kommer bakfra.
For allikevel å klare å skille løperne noe, prøvde jeg å få inn to veivalgstrekk. Strekkene til 5. og til 12.
I tillegg var det også i år macro-post (post nr 10), her var det 3 ulike poster. De som stemplet på feil
post i forhold til posten på sitt kart, fikk et minutt i tillegg.
Første løper ut fra start var Jon Øverås kl 17.13 og siste ut var Håvard Berg kl 18.05. Mellom her var
det til tider veldig korte startintervaller, og spenningen i mål området var stor. Skulle vi få den første
kvinnelige vinner i PRIO-løpets historie, eller skulle ungguttene igjen dominere? Det er bare Bamse
som en gang har tuktet ungguttene.
Fra målområdet så vi løperne yre rundt på høydene nord for veien, etter hvert ble Marit Bjørnevik
observert på stien bak mål på vei til 12. post som førstedame. Fra haugen rett sør for mål ser jeg så at
hun kommer fra 13. post på stø kurs mot siste post. Ingen andre å se. Yes, tenker jeg, endelig er det
jentene sin tur, men hva skjer, plutselig skjærer hun ut østover og forsvinner nedenfor haugen og der
blir hun lenge og vel Forspranget på 5 min og 47 sek på neste løper, på 13.post forsvant nedi der
en plass.
Hva skjer så? Jo unggutta kommer igjen i stor fart med Espen i tet, men som vi ser at GPS trackinga til
Espen på kartet under så får han også en real omvei på vei til siste post. Heldigvis for han, var ingen
rett bak han selvstendig nok til å sjekke kompasskursen og dermed ble de med på omveien. Espen
spurtet i mål med Amund K. rett i hælene, men Amund datt litt nedover på lista pga feil makropost.
Marit B. ble fanget opp av unggutta og kom inn på en sterk 4.plass tross problemene med siste post.
Fullstendige resultater finner du her: http://www.bodo-orientering.no/page7.html
Nedenfor ser du løypa med GPS sporet til vinner Espen. Jeg har også tegna inn PRIO- Anders sine
veivalg på de to lengste strekkene, som vi ser har han løpt en helt annen rute enn Espen. Har ikke
helt oversikt over hvor alle løp, men ganske mange ble observert i samme rute som Anders til
12.post.
Jeg har også tegnet inn hvor jeg så Marit B. da hun hadde stø kurs mot siste post.

Gratulere Espen som klubbmester og med best tid i løypa.
PS!
Sjøl driver med strategisk planlegging foran neste års PRIO. Med et dårlig kne som
unnskyldning tenker jeg å rusle gjennom løp nok i vårsesongen til å komme på Anders sin

PRIO-liste. Så tenker jeg å ofre kne og hva det nå ellers måtte være som plager meg, en viss
dag i september for endelig å få en kvinnelig PRIO/klubbmester. Så her må dere passe dere
unggutter, jeg driver masse alternativ trening som skal sørge for superform akkurat den
dagen 

